
Tema IrregularRegulado

Atendimento 24h
ao passageiro

Utilizam sem regularidade canais virtuais de 
atendimento, sem garantia de resposta.

Canal de suporte e atendimento ao passageiro 
24h por dia 7dias por semana.

 
X

Qualidade,
Segurança e

Fiscalização no
Embarque

Embarques em terrenos impróprios,
 abandonados, sem segurança e sem qualquer

 apoio logístico. Sem acessibilidade.

Com o pagamento da taxa de embarque, o 
passageiro tem garantido um terminal 
rodoviário moderno, seguro, acessível, limpo e 
com serviços. Garantia de fiscalização dos 
ônibus nos terminais.

X

Renovação
de frota

Não existe o controle da idade da frota, risco de 
equipamentos em péssimo estado.

Renovação de frota de acordo com as 
legislações vigentes. Veículos modernos e seguros.

X

Apoio técnico Não tem garantia de assistência ou troca de 
veículo.

Cumpre os regulamentos de Carros Extras e 
apoio técnico operacional nos itinerários de 
operação.

X

Descontos Não fornece descontos para estudantesAdota o desconto de 50% para estudantes. X

Gratuidades e
Acessibilidade

Não existe a gratuidade aos idosos. Não possui  
sistemas para atendimento à pessoa com 
deficiência.  

Cumpre a responsabilidade social e as leis de 
gratuidade aos idosos. Frota equipada para 
embarque de pessoa com deficiência.

X

Regularidade Cancelam as viagens se não atingem número 
mínimo de passageiros.

Cumprem os horários e partidas 
pré-determinados. X

Continuidade
Adotam o modelo por demanda, sem  
compromisso com passageiros e com a 
continuidade do atendimento.

A prestação do serviço é contínua sem 
interrupção. X

 Treinamentos Nenhum controle de Habilitação, sem garantia
 

de treinamento adequado.
Motoristas treinados em simuladores, 
reciclagem técnica. X

 Legislação
trabalhista

Motoristas em condições insalubres, sem 
repouso, dormindo em bagageiros, sem

 
controle de jornada e, em muito casos, sem

 
vínculo trabalhista.

Maior controle nas escalas de trabalho dos 
motoristas, condições de higiene e estrutura

 
adequada para repouso.

X

 Impostos
Sonega imposto, utiliza notas fiscais 
irregulares, adota isenção total de tributo não 
permitida e classificação de regime fiscal 
incompatível com o serviço prestado.

Recolhe ICMS via Bpe (Bilhete de Passagem 
Eletrônico), maior controle tributário. X


